Global Corruption Barometer 2010
09/12/10 - Borgere vurderer, at korruption er et stigende problem, men er klar til at bekæmpe den.
Det er resultatet af Transparency International’s største globale opinionsundersøgelse. Læs
undersøgelsen.
Nordamerikanerne og europæerne oplever den største stigning
6 ud af 10 borgere rundt om i verden giver udtryk for, at omfanget af korruption er steget i løbet af
de sidste tre år, og 1 ud af 4 borgere har betalt bestikkelse inden det sidste år. Det er resultaterne af
2010 Global Corruption Barometer (GCB 2010) - en verdensomspændende opinionsundersøgelse
om korruption – som offentliggøres i dag af Transparency International (TI) på den internationale
antikorruptionsdag.
Det mest negative syn på udviklingen i korruptionsomfanget findes hos borgere i Europa og
Nordamerika, hvor henholdsvis 73 procent og 67 procent af befolkningen mener at korruptionen er
steget i løbet af de sidste tre år. På trods af disse resultater, viser undersøgelsen også, at 7 ud af 10
personer vil være villige til at rapportere tilfælde af korruption.
"Den finansielle krise fortsætter med at påvirke folks mening om korruption, særligt i Europa og
Nordamerika. Offentlige Institutioner skal overalt skal være faste i deres bestræbelser på at
genoprette god regeringsførelse og tilliden hertil", udtaler Huguette Labelle, den internationale
formand for Transparency International. "Det er dog samtidig glædeligt, at så mange borgere er
parate til at tage kampen op mod korruption. Denne vilje skal mobiliseres".
GCB 2010 er baseret på svar fra mere end 91.000 borgere i 86 lande. Det fokuserer på den daglige
bestikkelse med mindre beløb (småbestikkelse), borgernes opfattelse af offentlige institutioner og
borgernes vurdering af, hvem man har tillid til vil bekæmpe korruption.
Store regionale forskelle i småbestikkelse
Undersøgelsen viser, at i løbet af de seneste 12 måneder har 1 ud af 4 borgere betalt bestikkelse til
forskellige former for institutioner og for serviceydelser, lige fra sundhed og uddannelse til
skattemyndighederne. Politiet bliver kåret som den mest hyppige modtager af bestikkelse af de
adspurgte. 29 procent af dem, der har haft kontakt med politiet, oplyser, at de har betalt bestikkelse.
Borgere i Afrika syd for Sahara afrikanere har hyppigst betalt bestikkelse
Mere end hver anden borgeroplyser at have betaler bestikkelse i de seneste 12 måneder. Dette kan
sammenholdes med 36 procent af de adspurgte i Mellemøsten og Nordafrika, 32 procent i de nye
uafhængige stater, 23 procent i Latinamerika, 19 procent i det vestlige Balkan og Tyrkiet, 11
procent i Asien / Stillehavsområdet og kun 5 procent i EU-landene og Nordamerika.
Borgere i mere end 20 lande oplyser, at der er sket en væsentlig stigning i omfanget af
småbestikkelse i forhold til 2006, hvor det samme spørgsmål blev stillet i GCB. Det største antal
indberettede bestikkelsestilfælde i 2010 forekommer i Afghanistan, Cambodja, Cameroun, Indien,
Irak, Liberia, Nigeria, Palæstina, Senegal, Sierra Leone og Uganda, hvor mere end 50 procent af de
adspurgte oplyser at have betalt bestikkelse inden for de seneste 12 måneder.
Næsten halvdelen af alle respondenter siger, at de har betalte bestikkelse for at undgå problemer
med myndighederne. En fjerdedel giver udtryk for, at det er at fremskynde bestemte processer.

Mest foruroligende er det, at bestikkelse til politiet næsten er fordoblet siden 2006, og at et større
antal borgere end for fem år siden oplyser at have betalt bestikkelse til retsvæsenet samt i
forbindelse med opnåelse af tilladelser af diverse karakterer.
Bestikkelse og de fattige
Demografien i bestikkelsen er fortsat til ugunst for de fattige og de unge. Som i tidligere
undersøgelser oplyser borgere med lavere indkomster oftere at have betalt bestikkelse end borgere
med højere indkomster. Fattigere borgere er dobbelt så tilbøjelige som mere velstillede til at betale
bestikkelse for grundlæggende ydelser fra forsyningsselskaber, for medicinsk service og for
uddannelse.
"Korruption er en regressiv skat. Denne uretfærdighed skal bekæmpes. Marginaliserede medborgere
og fattige er fortsat de mest sårbare over for afpresning. Regeringerne bør gøre mere for at
identificere korruptionsrisici i forbindelse med grundlæggende offentlige ydelser og mere for at
beskytte deres borgere, "siger Labelle.
En tredjedel af alle unge under 30 år oplyser at have betalt bestikkelse inden for de seneste 12
måneder sammenlignet med mindre end 1 ud af 5 personer over 51 år.
Mangel på tillid til offentligt ansatte
Desværre har kun få borgere tillid til deres regeringer eller til politikere. 8 ud af 10 vurderer, at de
politiske partier er korrupte eller ekstremt korrupt. Den offentlige sektor og parlamentet betragtes
som de næstmest korrupte institutioner.
Halvdelen af adspurgte oplyser, at deres regerings indsats for at standse korruption er ineffektivt.
Dette afspejler en mindre ændring over tid, hvor situationen er forværret en smule siden 2007 i
Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Afrika syd for Sahara - mens den er blevet bedre i de
nye uafhængige stater og i Nordamerika.
Og selv om et stort flertal af borgere - 7 ud af 10 - siger, at de ville anmelde tilfælde af korruption,
hvis de møder et, så falder dette til omkring halvdelen, hvis de er selv er ofre for korruption.
"Budskabet i GCB 2010 er, at korruption er lumsk. Den gør at borgere mister tilliden til systemet.
Den gode nyhed er, at folk er parat til at gøre noget ved det", udtaler Labelle. "Bedre
whistleblowerbeskyttelse og bedre adgang til information er afgørende. Offentligt engagement i
kampen mod korruption vil tvinge magthaverne til at handle, og dette vil give borgerne yderligere
mod til at tale frit ud og kæmpe for en bedre, mere gennemsigtig verden, "tilføjer hun.

